ZKO ROŽMITÁL si vás dovoluje pozvat na otevřený Přebor středočeského
kraje v ktg. IPO 3 se zadáním čekatelství CACT a reserve CACT

Základní kynologická organizace
Rožmitál pod Třemšínem
si vás dovoluje pozvat na

Místo konání

Areál Dog center Ajax, Volenice 61

Rozhodčí

Bc. Stanislav Beníšek – rozhodčí 1. Třídy

Figuranti

Josef Kubec, Daniel Paleček – svazoví figuranti

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE
v ktg. IPO 3
se zadáním čekatelství CACT a res. CACT
&

7. ROČNÍK
ZÁVODU
O PUTOVNÍ POHÁR FIRMY
DOG CENTER AJAX

Časový harmonogram soutěže
Pátek 30.května
18.00 – 20.00 hod.

prezentace závodníků, trénink v prostoru cvičiště

Sobota 31.května
06.30 – 07.45 hod.
08.00 – 08.30 hod.
09.00 hod. 20.00 hod. -

prezentace závodníků, trénink v prostoru cvičiště
slavnostní zahájení, losování
posuzování disciplín dle rozpisu soutěží
společenský večer

Neděle 1.června
08.00 – 16. 00 hod.
17.00 -

posuzování disciplín dle rozpisu soutěží
vyhlášení výsledků, ukončení závodu

Časový harmonogram bude upřesněn dle počtu přihlášených závodníků.
Poslušnosti a obrany se budou konat na cvičišti Dog center Ajax . Pachové
práce budou probíhat na nedalekých travnatých plochách. Odvoz na stopy
nebude zajišťován.
Občerstvení je zajištěno v místě konání akce po celý víkend.

ve dnech 31.5.- 1. 6. 2014

Čekatelství CACT bude uděleno nejlepšímu jedinci každého plemene, který
získal bodové ohodnocení v soutěži na výborně, nebo velmi dobře. Druhému

v pořadí za předpokladu splnění bodového ohodnocení může být uděleno
čekatelství res.CACT.
Tituly nejsou nárokové, udělují se za mimořádně kvalitní výkony předváděné
v průběhu celé soutěže.
ředitel závodu :
kancelář závodu :

Jiří Holec
ing.Renata Procházková

Uzávěrka přihlášek, startovné
Startovné

400 Kč splatné s přihláškou

Přihlášky zasílejte na adresu, Roman Šmatlák, Na tržišti 504, 26272 Březnice
e-mailem: romansmatlak@centrum.cz
startovné na č.ú. 738320043/0800, V.S. 31516014
!!! NUTNÉ přiložit k přihlášce kopii potvrzení o vykonané zkoušce!!!

Uzávěrka přihlášek

25. 05. 2014!!!

Bližší informace a podrobnosti o akci je možné získat na následujících
kontaktu Roman Šmatlák 602485252

Pořadí
Celkové umístění závodníků bude stanoveno na základě dosaženého součtu
bodů obrany, poslušnosti a stopy.
Při rovnosti bodů několika soutěžících dále rozhoduje: obrana, poslušnost, los.

Ceny
U příležitosti 7. ročníku závodu jsme pro Vás připravili velice pěkné ceny a
poháry. Celkový vítěz poháru Dog center Ajax bude ten kdo získá více bodů
z kategoriích IPO3 a ZVV3 které budou probíhat současně. Držitelem
putovního poháru pak bude ten kdo získá vítězství buď tři roky po sobě a nebo
pětkrát celkem.

Povinnosti závodníků
- zaslat v termínu vyplněnou přihlášku spolu se startovným;
- předložit členský průkaz ČKS, MSKS, nebo CHK s platnou známkou na r.
2014, v ktg. IPO3 průkaz původu včetně výkonnostní knížky, platný očkovací
průkaz s očkováním alespoň proti vzteklině, parvoviroze a psince ( ne starší 1
roku a mladší 1 měsíce, dle typu vakcíny )
- dostavit k prezentaci a veterinární přejímce dle stanoveného časového
harmonogramu. Na základě předepsaných veterinárních podmínek nebudou psi
bez očkovacího průkazu s požadovaným očkováním připuštění na start.
- v ktg. IPO3 je podmínkou složená zkouška minimálně IPO2 + BH
- účast háravých fen je na soutěži povolena, avšak povinností soutěžícího je
tuto skutečnost okamžitě po příjezdu nahlásit pořadateli a řídit jeho pokyny;
- psy vázat na místě k tomu určeném;
- zodpovídat za škody způsobené jeho psem
- závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok měnící
vzhled, zejména psi s kupírováním ušních boltců - §4 odst.1, písm.g) zákona
na ochranu zvířat proti týrání .
-je možnost pronajmutí odkládacího kotce na cvičišti ( vratná kauce 100 Kč )
Protest je možno podat písemně do 60-ti minut od daného hodnocení řediteli
závodu spolu s vkladem 500,- Kč .
V případě zamítnutí vklad propadá ve prospěch pořadatele. Proti verdiktu
rozhodčího nelze dát protest, bodová hodnocení rozhodčích jsou konečná.

Ubytování
Ubytování je zajištěno přímo v areálu, nutno zajistit u pana Šmatláka. Je
možno využít i vlastní stan či karavan, který lze postavit přímo v areálu DCA
DOG CENTER AJAX
262 72 Volenice, tel.: 602 48 52 52, e-mail: romansmatlak@centrum

Těšíme se na Vaši účast. Organizační výbor ZKO Rožmitál

